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Proiect de lege privind concurenta neloiala 

 

Capitolul I: Dispozitii generale 

Art. 1  

(1) Prezenta lege are drept scop asigurarea libertatii de a intreprinde si a dezvoltarii economice in 

conformitate cu practicile corecte de piata si cu principiul general al bunei credinte, inclusiv 

respectarea intereselor consumatorilor. 

(2) Operatorii economici sunt liberi sa isi desfasoare activitatea conform propriilor decizii si sunt 

protejati doar in conditiile in care isi bazeaza succesul pe propriile merite. 

(3) Punerea in aplicare a prezentei legi este incredintata Consiliului Concurentei ca autoritate 

administrativa autonoma, cu exceptia faptelor care potrivit legii constituie infractiuni si cu respectarea 

dreptului operatorilor economici de a obtine daune pentru prejudiciile suferite. 

(4) Dispozitiile prezentei legi se aplica persoanelor fizice sau juridice, romane sau straine, care 

savarsesc acte de concurenta neloiala pe teritoriul Romaniei sau ale caror efecte sunt resimtite pe 

teritoriul Romaniei. 

Art. 2  

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: 

a) practici comerciale neloiale – orice act sau fapt, prin care se obtin avantaje comerciale prin mijloace 

nelegitime, efectuat de un operator economic si care are efectul actual sau potential al afectarii cel 

putin a unui concurent si/sau al denaturarii unor piete sau parti importante ale unor piete sau sectoare 

economice. 

b) activitate economica - activitatea de productie si de comercializare a produselor, de executie a 

lucrarilor, precum si de efectuare a prestarilor de servicii, efectuata in mod sistematic si cu titlu de 

profesiune. 

c) operator economic – orice persoana fizica sau juridica sau asociere a acestora care desfasoara o 

activitate economica. 

d) secret de afaceri - orice informatie care are valoare comerciala actuala sau potentiala, necunoscuta 

tertilor, pentru care detinatorul a luat masuri rezonabile tinand seama de circumstante, pentru a fi 

mentinuta in regim de secret; protectia secretului de afaceri opereaza atata timp cat conditiile enuntate 

anterior sunt indeplinite. 
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e) spionaj de afaceri - obtinerea prin mijloace ilegitime sau divulgarea, transferul sau folosirea fara 

drept ori fara nici o alta justificare legala a unui secret de afaceri. 

f) uzante cinstite – ansamblu de practici sau reguli recunoscute care se aplica in relatiile de afaceri 

dintre operatorii economici, in scopul prevenirii incalcarii drepturilor legitime ale unuia dintre acestia. 

Art. 3  

Constituie concurenta neloiala, in sensul prezentei legi, orice actiune sau fapt care incalca drepturile si 

interesele legitime ale altor operatori economici in procesul concurentei pe piata si care sunt contrare 

bunei credinte si uzantelor cinstite in activitatea economica. 

Art. 4  

Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala ori penala, dupa caz. 

Capitolul II: Practici comerciale neloiale 

Art. 5  

Constituie fapte de concurenta neloiala: 

a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizata prin comunicarea sau 

raspandirea publica de catre operatorul economic de afirmatii false despre activitatea unui concurent 

sau despre produsele acestuia, de natura sa produca prejudicii operatorului economic concurent. 

b) raspandirea publica de catre o intreprindere a informatiilor false, incorecte sau incomplete despre 

activitatea sa, despre produsele sale, menite sa ii creeze o situatie favorabila in raport cu concurentii 

sai. 

c) dezorganizarea activitatii unui operator economic prin instigarea sau determinarea unor angajati, 

furnizori, clienti sau alte parti implicate la nerespectarea obligatiilor lor contractuale. 

d) deturnarea clientelei unui operator economic de catre un fost salariat/reprezentant al sau, prin 

folosirea unor date cu caracter confidential, pentru care respectivul operator a luat masuri rezonabile 

de asigurare a protectiei acestora. 

e) incheierea de contracte prin care un operator economic asigura livrarea unui produs sau executarea  

unor prestatii in mod avantajos, cu conditia aducerii de catre client a altor cumparatori cu care 

operatorul economic ar urma sa incheie contracte similare, daca aceasta uzanta comerciala nu este 

realizata in mod transparent. 

Capitolul III: Procedura de analiza si solutionare 

Art. 6 

(1) Consiliul Concurentei analizeaza, constata si sanctioneaza faptele care constituie incalcari ale 

prezentei legi, la sesizarea persoanelor fizice si juridice care au un interes legitim sau din oficiu. 
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(2) Consiliul Concurentei va analiza doar acele fapte de concurenta neloiala care prezinta interes 

pentru buna functionare a economiei in ansamblu sau a unor componente ale acesteia, conform 

propriilor criterii de prioritizare a activitatii. 

Art. 7  

(1) Termenul de solutionare a sesizarilor formulate in baza prezentei legi este de 60 de zile de la data 

la care autoritatea de concurenta considera ca se afla in posesia tuturor datelor si informatiilor 

relevante. Acest termen nu se aplica daca analiza a fost declansata pe baza unei autosesizari. 

(2) In cazurile mai complexe, Consiliul Concurentei poate declansa o investigatie prin care va analiza 

componentele sesizate, inclusiv prin folosirea mijloacelor si instrumentelor prevazute de art.8 si art. 9 

de mai jos. 

(3) La implinirea termenului prevazut de alin. (1), Consiliul Concurentei va emite o decizie de 

sanctionare a operatorului economic in cazul constatarii existentei unei contraventii prevazute de 

prezenta lege. Consiliul Concurentei va comunica autorului sesizarii rezultatul cercetarii faptelor 

reclamate, respectiv existenta sau nu a unei contraventii prevazute de art.5.  

(4) Operatorii economici trebuie sa furnizeze elemente de proba privind exactitatea afirmatiilor in 

legatura atat cu posibila practica comerciala neloiala cat si cu prejudiciul suferit, acolo unde este cazul. 

Art. 8  

(1) In vederea analizarii sesizarilor formulate in baza prezentei legi, inspectorii de concurenta, 

indicand temeiul legal, scopul, termenele precum si sanctiunile prevazute la art. 14, pot solicita 

informatiile si documentele care le sunt necesare operatorilor economici precum si autoritatilor si 

institutiilor administratiei publice centrale si locale. 

(2) Inspectorii de concurenta sunt tinuti la respectarea caracterului de secret de stat sau secret de 

serviciu atribuit legal documentelor, datelor si informatiilor obtinute potrivit alin (1). 

(3) Informatiile colectate potrivit prevederilor alin. (1) pot fi folosite doar pentru scopul aplicarii 

legislatiei in domeniul concurentei. Consiliul Concurentei va putea sesiza si alte autoritati si institutii 

ale administratiei publice centrale si locale, in conditiile in care sunt descoperite aspecte care tin de 

competenta acestora. 

Art. 9  

(1) In scopul indeplinirii atributiilor prevazute de prezenta lege, Consiliul Concurentei poate sa ia 

declaratii de la orice persoana fizica sau de la reprezentantul legal al persoanelor juridice implicate, 

care consimte sa dea astfel de declaratii. 

(2) Pentru identificarea si sanctionarea faptelor de concurenta neloiala, in cazurile mai complexe, 

inspectorii de concurenta pot efectua inspectii inopinate persoanelor juridice implicate, in baza unui 

ordin de inspectie emis de catre Presedintele Consiliului Concurentei. Inspectorii de concurenta sunt 
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abilitati cu puteri de inspectie, in conformitate cu prevederile Legii concurentei nr. 21/1996, 

republicata, cu modificari si completari. 

Art. 10   

In cazurile de concurenta neloiala ce afecteaza in mod semnificativ functionarea concurentei pe piata 

relevanta afectata, Consiliul Concurentei va investiga cazurile in conformitate cu dispozitiile Legii 

concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Capitolul IV: Infractiuni 

Art. 11 

Potrivit prezentei legi, constituie infractiuni urmatoarele fapte: 

a) folosirea in scop comercial a rezultatelor unor experimentari a caror obtinere a necesitat un efort 

uman sau investitional considerabil sau a altor informatii secrete in legatura cu acestea, transmise 

autoritatilor competente în scopul obtinerii autorizatiilor de comercializare a produselor farmaceutice 

sau a produselor chimice destinate agriculturii, care contin compusi chimici noi; 

b) divulgarea unor informatii prevazute la lit. a), cu exceptia situatiilor in care dezvaluirea acestor 

informatii este necesara pentru protectia publicului sau cu exceptia cazului in care s-au luat masuri 

pentru a se asigura ca informatiile sunt protejate contra exploatarii neloiale in comert, daca aceste 

informatii provin de la autoritatile competente; 

c) divulgarea, achiziţionarea sau utilizarea secretului de afaceri de catre terti, fara consimtamantul 

detinatorului sau legitim, ca rezultat al unei actiuni de spionaj de afaceri. 

Art. 12 

Actiunea penala in cazurile prevazute la art. 11 se pune in miscare la plangerea persoanelor fizice sau 

juridice care au un interes legitim sau la sesizarea Consiliului Concurentei. 

Capitolul V: Sanctiuni 

Art. 13  

(1) Contraventiile prevazute de art. 5 se constata si se sanctioneaza de catre Consiliul Concurentei, 

prin decizie. 

(2) Sanctiunile se aplica prin aceeasi decizie prin care s-a constatat savarsirea contraventiei, atat 

persoanelor fizice cat şi persoanelor juridice. Pot fi sanctionati cu amenda contraventionala si 

conducatorii sau prepusii persoanelor juridice care sunt gasite vinovate de incalcarea prevederilor 

prezentei legi. 

(3) Contraventiile prevazute la art. 5 se sanctioneaza cu amenda de la 0,3% la 3% din cifra de afaceri 

totala/venituri totale din anul financiar anterior sanctionarii, in cazul persoanelor juridice, si cu amenda 

file:///C:/Users/roraduta/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00006929.htm
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de la 1.000 la 20.000 lei, in cazul persoanelor fizice. Pentru persoanele juridice contraveniente amenda 

nu poate fi mai mica de 5.000 lei. 

(4) Prin exceptie de la prevederile art. 13 alin. (3) in cazul operatorilor economici care nu au inregistrat 

cifra de afaceri/venituri in anul anterior sanctionarii, sanctiunea aplicata va fi amenda de la 5.000 lei la 

100.000 lei. 

(5) Consiliul Concurentei va putea impune, prin decizie si unele masuri care sa determine incetarea 

faptelor de concurenta neloiala sau care sa asigure ca acestea nu vor putea fi repetate. 

(6) Deciziile Consiliului Concurentei prin care se aplica amenzi contraventionale se comunica 

persoanelor fizice si juridice contraveniente in termen de 15 zile de la emitere, iar in cazurile mai 

complexe in termen de cel mult 45 de zile. Acestea pot fi contestate in termen de 30 de zile de la 

comunicare la tribunalul in circumscriptia caruia s-a savarsit contraventia. 

(7) Deciziile Consiliului Concurentei prin care se constata incalcarea prevederilor prezentei legi sunt 

acte administrative unilaterale cu caracter individual.  

(8) Pentru cazurile de concurenta neloiala care constituie contraventie, Consiliul Concurentei va 

publica pe site-ul sau decizia de constatare si sanctionare a acestora. 

Art. 14 

Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 100.000 lei urmatoarele fapte 

savarsite cu intentie sau din neglijenta de operatorii economici si autoritatile si institutiile 

administratiei publice centrale si locale:  

a) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare ori de documente incomplete 

sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 8 alin. (1); 

b) furnizarea de informatii, documente, inregistrari si evidente intr-o forma incompleta in timpul 

inspectiilor desfasurate potrivit art. 9 alin. (2) sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate 

potrivit art. 8; 

c) refuzul operatorilor economici de a se supune unei inspectii desfasurate potrivit prevederilor art. 9 

alin. (2). 

Art. 15 

(1) Contraventiilor prevazute la art. 14 li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu exceptia art. 5, 8, 13, 28, 29. 

(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 14 si aplicarea sanctiunilor revine inspectorilor de 

concurenta, cu exceptia inspectorilor de concurenta debutanti, care intocmesc in acest sens un proces 

verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii. 
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(3) Procesele verbale prin care se aplica sanctiuni contraventionale potrivit prevederilor art.14 pot fi 

contestate la judecatoria in circumscriptia careia s-a savarsit contraventia, in termen de 15 zile de la 

comunicare. 

Art. 16 

(1) Dreptul Consiliului Concurentei de a aplica sanctiuni contraventionale pentru incalcarea 

prevederilor art. 5 se prescrie in termen de 3 ani de la data savarsirii incalcarii.  

(2) In cazul incalcarilor ce au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescriptia incepe sa curga 

de la data incetarii ultimului act sau fapt de concurenta neloiala. 

(3) Termenul de prescriptie se intrerupe in cazul in care Consiliul Concurentei demareaza procedura 

de examinare a unei posibile practici de concurenta neloiala. 

Art. 17 

Pentru infractiunile prevazute la art. 11 sanctiunea este pedeapsa cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani 

sau amenda de la 20.000 la 200.000 lei. Alaturi de pedeapsa principala, in cazurile prevazute de art. 

11, pot fi aplicate si urmatoarele pedepse complementare: 

a) interzicerea detinerii calitatii de asociat, administrator sau alta functie de conducere in cadrul unui 

operator economic; 

b) interzicerea exploatarii unei intreprinderi, direct sau indirect pe o perioada de pana la 2 ani de la 

data pronuntarii unei hotarari judecatoresti de condamnare. 

Art. 18 

(1) Independent de sanctiunile aplicate potrivit prevederilor prezentei legi, dreptul la actiune al 

persoanelor fizice si/sau juridice pentru repararea integrala a prejudiciului cauzat lor printr-o fapta de 

concurenta neloiala ramane rezervat. 

(2) Atunci cand exista o decizie a Consiliului Concurentei prin care este sanctionata o fapta de 

concurenta neloiala, in solutionarea cererilor privind acordarea de despagubiri, instantele vor putea 

solicita Consiliului Concurentei documentele din cadrul dosarului care a stat la baza emiterii deciziei. 

In acest scop, primind documentele, instantele vor asigura respectarea confidentialitatii informatiilor 

reprezentand secrete de afaceri, precum si a altor informatii calificate drept confidentiale. 

(3) Daca actiunea in despagubiri este formulata in baza faptelor prevazute de art. 5 din prezenta lege, 

persoanele prejudiciate de aceste fapte sunt repuse in termenul de prescriptie pentru recuperarea 

daunelor suferite dupa emiterea deciziei Consiliului Concurentei sau in cazul contestarii acesteia, a 

unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile de catre instantele judecatoresti. Daca actiunea in 

despagubiri este formulata in baza faptelor prevazute de art. 11 din prezenta lege, persoanele 

prejudiciate de aceste fapte sunt repuse in termenul de prescriptie pentru recuperarea daunelor suferite 

dupa emiterea hotararii judecatoresti definitive de condamnare a persoanelor vinovate. 
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(4) Operatorii economici care se considera prejudiciati prin faptul ca un operator economic concurent 

cu acestia nu respecta normele legale in materie fiscala sau alte norme care reglementeaza 

functionarea si activitatea pe piata, pot solicita in instanta acoperirea acestor prejudicii de la persoanele 

fizice sau juridice care se fac vinovate de nerespectarea normelor legale, inclusiv de la succesorii 

acestora, acolo unde este cazul. Daunele vor acoperi atat prejudiciul efectiv cat si profitul nerealizat. 

Daca cererea este introdusa dupa emiterea de catre o autoritate publica cu competente in domeniu sau 

de catre instanta judecatoreasca a unei decizii executorii prin care se constata incalcarea normelor 

legale, aceasta este scutita de plata taxelor de timbru. 

 

(5) Consiliul Concurentei poate inainta observatii instantelor nationale cu privire la aspecte generale 

privind aplicarea prevederilor prezentei legi, la solicitarea instantelor sau din proprie initiativa. 

Capitolul VI: Dispozitii finale 

Art. 19 

Pe toata durata perioadei de analiza a sesizarii, Consiliul Concurentei va putea obliga persoana care 

savarseste un fapt de concurenta neloiala sa inceteze temporar sau sa modifice un anumit 

comportament. 

Art. 20  

La cererea detinatorului legitim al secretului de afaceri, instanta poate dispune masuri de interzicere a 

exploatarii industriale si/sau comerciale a produselor rezultate din insusirea ilicita a secretului de 

afaceri sau distrugerea acestor produse. Interdictia inceteaza atunci cand informatia protejata a devenit 

publica. 

Art. 21 

Daca vreuna dintre faptele prevazute de art. 5 sau art. 11 cauzeaza daune patrimoniale sau morale, cel 

prejudiciat este in drept sa se adreseze instantei competente cu actiune in raspundere civila 

corespunzatoare. 

Art. 22 

(1) Daca fapta prevazuta de prezenta lege a fost savirsita de o persoana in cursul exercitarii atributiilor 

sale de serviciu sau in baza unui alt mandat acordat expres, angajatorul sau mandatarul va raspunde 

solidar si indivizibil cu autorul faptei pentru pagubele pricinuite, afara de cazul in care va putea dovedi 

ca nu era in masura sa previna comiterea faptei. 

(2) Persoanele care au creat impreuna prejudiciul raspund solidar si indivizibil pentru actele sau 

faptele de concurenta neloiala savirsite. 

(3) Pentru luarea unei masuri ce nu sufera aminare se pot aplica dispozitiile art. 982 si ale art. 983 din 

Codul de procedura civila. 
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Art. 23  

(1) Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila sau, dupa 

caz, ale Codului de procedura penala.  

(2) In aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurentei va adopta instructiuni. Proiectele de instructiuni, 

precum si modificarile aduse acestora, vor putea fi adoptate de catre Plenul Consiliului Concurentei 

dupa obtinerea avizului Consiliului Legislativ si vor fi puse in aplicare prin ordin al presedintelui 

Consiliului Concurentei. 

Art. 24 

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga Legea nr. 11/1991 privind combaterea 

concurentei neloiale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 24 din 30.01.1991, cu 

modificarile si  completarile ulterioare.  

 


